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Správa 

o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 02. 03. 2020 do 28. 06. 2020 

 

 

V súlade s ustanovením § 18 f) ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov predkladá hlavná kontrolórka MsZ v Prievidzi správu  

o skončených a  rozpracovaných kontrolách za obdobie od 02. 03. 2020 do 28. 06. 2020. 

 

V uvedenom období bolo skončených 11  kontrol a zostáva rozpracovaných 19 kontrol.  

V 10 prípadoch boli zistené porušenia právnych predpisov, v 1 prípade bola kontrola 

skončená bez kontrolných zistení. Vo všetkých prípadoch sa kontroloval mestský úrad.  

V jednom prípade bola kontrola vykonaná mimo plánu kontrolnej činnosti na základe 

postúpeného podnetu z NKÚ SR , ktoré bolo doručené mestu Prievidza dňa 17.02.2020. 

 

 

A. SKONČENÉ  KONTROLY 

 

 

Názov 

kontroly 

Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych 

predpisov a interných noriem mesta v oblasti poskytovania a použitia 

účelových dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019 z programu 10 - 

Šport   
povinná 

osoba Mestský úrad Prievidza 

kontrolované 

obdobie rok 2019 

cieľ kontroly •  dodržanie zákonného postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

  

•  dodržanie VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta    

   Prievidza v znení Doplnku č. 2 a následne Doplnku č. 3 

  

•  dodržiavanie podmienok uzatvorených zmlúv o poskytovaní dotácií  

   z rozpočtu mesta poskytnutých z programu 10 – Šport 

 

V uvedenom období boli skončené kontroly poskytnutých dotácií u týchto  prijímateľov : 

 

- Telocvičná jednota SOKOL Prievidza 

- Futbalový klub Veľká Lehôtka, Prievidza 

- Klub modernej gymnastiky ARGO Prievidza 

- Armwewstling Warrior klub Prievidza 

- Lukostrelecký klub Epirus  

- Hornonitriansky beh, občianske združenie, Prievidza 

- Olympijský klub Prievidza 

- Volejbalový klub Prievidza  
 

Vykonanou kontrolou: 

- dodržiavania podmienok uzatvorených zmlúv o poskytovaní dotácií z rozpočtu  mesta 

poskytnutých z programu 10 – Šport 

- dodržania VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v znení 

Doplnku č. 2 a následne Doplnku č. 3 

- dodržania zákonného postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta  boli zistené 

nedostatky. 
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Opis zistených nedostatkov, označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli 

porušené :  

 

1. Kontrolou bolo zistené porušenie § 5 bod 7 písm. c) VZN č. 131/2012 v znení neskorších 

doplnkov, nakoľko  rozhodnutie o tom, či ide o mimoriadny prípad bolo vykonané bez 

zdôvodnenia príslušnou komisiou. 

2. Ďalej bolo zistené porušenie zák. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v platnom 

znení nakoľko vykonaním vecnej a formálnej kontroly nebolo zabezpečené overovanie 

plnenia podmienok na poskytovanie a používanie verejných financií.  

 

3. Kontrolou bolo zistené, že v rámci procesu poskytovania finančných prostriedkov formou 

dotácií z rozpočtu mesta sa neoverovalo dodržiavanie podmienok poskytovania štátnej 

pomoci resp. minimálnej pomoci. 

 

Návrh odporúčaní určených hlavnou kontrolórkou:  

 

1. V rámci výkonu základnej finančnej kontroly pri poskytovaní dotácií overovať, či v daných 

prípadoch poskytovania finančných prostriedkov formou dotácií z rozpočtu  mesta nepôjde 

o podporu činností hospodárskeho alebo nehospodárskeho charakteru. 

 

2. V prípade, že by mohla byť dotácia poskytovaná na hospodársku činnosť a existovala by 

pravdepodobnosť, že by mohlo dôjsť k naplneniu podmienok pre poskytnutie   štátnej alebo 

minimálne pomoci, mesto ako poskytovateľ pomoci bude postupovať v súlade s § 8 zákona č. 

358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci 

a o  zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. bude žiadať koordinátora pomoci o stanovisko 

k ad hoc pomoci , a to pred poskytnutím finančných prostriedkov formou dotácie, t. j. pred 

podpisom zmluvy. 

 

3. Zabezpečiť dodržiavanie plnenia všetkých podmienok zo strany mesta vyplývajúcich  

z jednotlivých ustanovení platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. 

 

 

 

 
Názov 

kontroly 
Kontrola stavu a vývoja dlhu podľa zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v z. n .p. 

 

  
povinná 

osoba Mestský úrad Prievidza 

kontrolované 

obdobie k 31.03.2020 
cieľ kontroly overenie dodržiavania pravidiel používania návratných zdrojov financovania 

podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, sledovanie stavu a vývoja dlhu počas rozpočtového roka 

a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny mesta dodržiavaním zákonných 

podmienok 
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Zabezpečenie rozpočtovej disciplíny územnej samosprávy dodržiavaním zákonných 

podmienok je povinný sledovať hlavný kontrolór. Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. je 

ustanovená povinnosť sledovať stav a vývoj dlhu počas rozpočtového roka, teda nie už len 

pri prijímaní návratných zdrojov financovania mestom.  

 Z uvedeného dôvodu bola vykonaná kontrola stavu a vývoja dlhu počas rozpočtového 

roka a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny mesta, a to dodržiavaním podmienok, ktoré 

sprísňujú podmienky zadlžovania obcí v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n .p. a rovnako 

v súlade s ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení 

neskorších predpisov.  

  Pri kontrole sa vychádzalo z  údajov zborníka vlastného hospodárenia a Finančného 

výkazu o vybraných údajoch z aktív a pasív k 31.03.2020 po ukončení štvrťroka.   

  

Vykonanou kontrolou: 

- overenia dodržiavania pravidiel používania návratných zdrojov financovania podľa zákona  

č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p. počas rozpočtového roka,  

- sledovania stavu a vývoja dlhu,  

- dodržiavania rozpočtovej disciplíny dodržiavaním zákonných podmienok konštatujem, že 

neboli zistené nedostatky. 

 

Na základe vykonaného preverenia konštatujem, že mesto Prievidza dodržiava 

zákonné podmienky uvedené v § 17 ods. 6a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že celková 

suma dlhu mesta dosiahla k 31.03.2020 33,16 %   skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka a súčasne podľa ustanovenia § 17 ods. 6b) zákona č. 

583/2004 Z. z. suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov 

v príslušnom rozpočtovom roku dosiahne 5,74 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka 2019 znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom 

rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej 

správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 

prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

 

 
Názov 

kontroly 
Kontrola postupov mesta vo veci hospodárenia s majetkom mesta 

povinná 

osoba 
Mestský úrad Prievidza 

kontrolované 

obdobie rok 2018 a k nemu prislúchajúce obdobia 
súčinnosť Kontrola bola vykonaná na základe  postúpeného podnetu z NKÚ SR , ktoré 

bolo doručené mestu Prievidza, Mestský úrad Prievidza dňa 17.02.2020 

a zaevidované v registratúrnom denníku pod ev. č. záznamu 12460 
účel kontroly preverenie postupov mesta Prievidza vo veci hospodárenia s majetkom mesta.  

cieľ kontroly preverenie postupov pri prevode prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti 

v k. ú. Prievidza podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov v zmysle uznesenia MsZ v Prievidzi č. 

323/18 zo dňa 25.06.2018 
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 Pri kontrole boli použité metódy a techniky: detailné preverovanie dokladov. 

 

Dňa 17.02.2020 bolo mestu Prievidza, Mestskému úradu Prievidza, doručené 

postúpené podanie NKÚ SR ohľadom prešetrenia postupu mesta Prievidza vo veci 

hospodárenia s majetkom mesta.  

 

Kontrolou bolo zistené, že mesto Prievidza odpredalo kúpnymi zmluvami č. 22/04, 

73/05, 79/05, 34/10, 19/17 a 46/18 všetky svoje podiely evidované na liste vlastníctva 

v katastri nehnuteľností.  

Znalecký posudok č. 143/2003 a Znalecký posudok č. 19/2016 boli vypracované za 

účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností nebytových priestorov v prevádzkovej 

budove K-3 súp. č. 30157 na parc. č. 2563 a pozemku parc. č. 2563 k. ú. Prievidza pre účely 

majetkoprávneho prevodu. 

 Keďže mesto pri všetkých prevodoch uvádzalo údaje, ktoré vychádzali zo ZP č. 

143/2003, neskôr zo ZP č. 19/2016 a súčasťou každej kúpnej zmluvy bolo vyznačenie 

pôdorysu na snímkoch pochádzajúcich z týchto znaleckých posudkov, mal byť zabezpečený 

súlad skutkového stavu s údajmi uvedenými v znaleckých posudkoch. 

 

Vykonanou kontrolou: 

- preverenia postupov mesta Prievidza vo veci hospodárenia s majetkom mesta 

konštatujem, že boli zistené nedostatky. 

 

Pre zabezpečenie jednoznačnosti a určitosti malo dať mesto Prievidza už pri prvom 

predaji v roku 2004 vypracovať projektovú prípadne technickú dokumentáciu stavby na 

rozdelenie a očíslovanie priestorov v prevádzkovej budove K – 3, ako i výpočet podielu 

priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 

k pozemku.  

 

Vzhľadom k tomu, že pri zameraní podlahových plôch stavby a jednotlivých 

nebytových priestorov boli namerané iné hodnoty ako sú zaevidované v katastri 

nehnuteľností, mala sa vykonať oprava buď na základe žiadosti spoločenstva vlastníkov 

nebytových priestorov alebo mesta Prievidza. Uvedené vyplýva aj z vyjadrenia znalca 

z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností Ing. Adolfa Daubnera. 

 

Túto opravu je možné v súčasnom období vykonať už len vlastníkmi nehnuteľnosti.  

 

Opis zistených nedostatkov, označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli 

porušené :  

 

Kontrolou bolo zistené, že mesto  nezabezpečilo vypracovanie projektovej prípadne 

technickej dokumentácie stavby na rozdelenie a očíslovanie priestorov v prevádzkovej 

budove K-3, ako i výpočet podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku za účelom zabezpečenia 

jednoznačnosti a určitosti odpredávaných jednotlivých výmer podlahových plôch a podielov 

priestorov na spoločných častiach a zariadeniach domu. 

 

Návrh odporúčaní určených hlavnou kontrolórkou: 

 

Dôsledné zabezpečenie jednoznačnosti a určitosti pri nakladaní s majetkom mesta. 
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Vykonanou kontrolou: 

- preverenia postupov pri prevode prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 

Prievidza podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov v zmysle uznesenia MsZ v Prievidzi č. 323/18 zo dňa 25.06.2018.  

konštatujem, že neboli zistené nedostatky. 

 

 

 
Názov 

kontroly 
Kontrola dodržiavania postupov verejného obstarávania pri zadávaní zákazky 

s nízkou hodnotou v meste Prievidza – Mestský úrad Prievidza 

povinná 

osoba 
Mestský úrad Prievidza 

kontrolované 

obdobie rok 2017, 2018, 1.-10./2019 
účel kontroly správnosť, preverenie a objektívne posúdenie vykonaného verejného 

obstarávania,  hospodárenie s finančnými prostriedkami v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

cieľ kontroly kontrola procesov verejného obstarávania v súlade s platnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a internými predpismi upravujúcimi oblasť 

verejného obstarávania uskutočneného na úseku oddelenia hospodárskej 

správy 

 

Kontrola bola vykonaná na základe  na základe  plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 

2019 schváleného uznesením MsZ v Prievidzi  č.220/19  zo dňa 24.06.2019. 
 

Pri kontrole boli použité metódy a techniky: detailné preverovanie dokladov. 

 

Predmetná kontrola bola vykonaná v nadväznosti na dodržiavanie:  

 

1. Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).  

2. Príkazných listov primátorky mesta na uplatňovanie postupov verejného 

obstarávania. 

 

 

Vykonanou kontrolou: 

- preverenia a objektívneho posúdenia vykonaného verejného obstarávania , hospodárenia 

s finančnými prostriedkami v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

a 

- kontrolou procesov verejného obstarávania  

konštatujem, že boli zistené nedostatky. 

 

 

Opis zistených nedostatkov, označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli 

porušené :  

 

Kontrolou vykonaného verejného obstarávania v roku 2019 boli zistené nasledovné 

porušenia: 
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▪ Porušenie čl. 4 bod 4) Príkazného listu primátorky mesta PL č. 2/2018 a PL č. 01/2019 

na základe ktorých vybraný uchádzať musí byť oprávnený dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukazuje túto 

podmienku doložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Pri zadávaní 

zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako 5 000 Eur si môže túto podmienku 

overiť príslušný zamestnanec na webovom portáli ORSR, ŽRSR alebo Štatistického 

úradu. Splnenie tejto podmienky nebolo preukázané prípadne overené u viacerých 

uchádzačov. 

▪ Porušenie čl. 4 bod 5) Príkazného listu primátorky mesta PL č. 2/2018 a PL č. 01/2019 

na základe ktorých vybraný uchádzač nesmie mať voči mestu alebo ním zriadeným 

mestským organizáciám žiadne dlhy. Uvedené skutočnosti uchádzač preukazuje 

čestným vyhlásením po doručení oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Pri 

zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako 5 000 Eur si môže túto 

podmienku overiť príslušný zamestnanec u zamestnanca ekonomického odboru – 

oddelenie daní a poplatkov. Splnenie tejto podmienky nebolo preukázané prípadne 

overené u viacerých uchádzačov. 

▪ Porušenie § 117 ods. (1) zákona o verejnom obstarávaní na základe ktorého ak verejný 

obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel 

zadania zákazky , je povinný zabezpečiť dodržiavanie princípov rovnakého 

zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať 

v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného 

obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité 

prostriedky komunikácie. V dokumentácii z verejného obstarávania chýbala výzva 

a termín na predloženie ponuky. 

▪ Nezaevidovaním doručených písomností v informačnom systéme samosprávy došlo 

k porušeniu bodu 1) PL- 02/2018 a PL- 01/2019, ktorými sa stanovuje spôsob 

manipulácie s písomnosťami na MsÚ a k porušeniu registratúrneho poriadku 

a registratúrneho plánu. 

 

 Kontrolou vykonaného verejného obstarávania v roku 2018 boli zistené nasledovné 

porušenia: 

▪ Porušenie čl. 4 bod 4) Príkazného listu primátorky mesta PL č. 9/2017 a PL č. 2/2018 

na základe ktorých vybraný uchádzať musí byť oprávnený dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukazuje túto 

podmienku doložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Pri zadávaní 

zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako 5 000 Eur si môže túto podmienku 

overiť príslušný zamestnanec na webovom portáli ORSR, ŽRSR alebo Štatistického 

úradu. Splnenie tejto podmienky nebolo preukázané prípadne overené u viacerých 

uchádzačov. 

▪ Porušenie čl. 4 bod 5) Príkazného listu primátorky mesta PL č. 9/2017 a PL č. 2/2018 

na základe ktorých vybraný uchádzač nesmie mať voči mestu alebo ním zriadeným 

mestským organizáciám žiadne dlhy. Uvedené skutočnosti uchádzač preukazuje 

čestným vyhlásením po doručení oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Pri 

zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako 5 000 Eur si môže túto 

podmienku overiť príslušný zamestnanec u zamestnanca ekonomického odboru – 
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oddelenie daní a poplatkov. Splnenie tejto podmienky nebolo preukázané prípadne 

overené u viacerých uchádzačov. 

▪ Porušenie § 117 ods. (1) zákona o verejnom obstarávaní na základe ktorého ak verejný 

obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel 

zadania zákazky , je povinný zabezpečiť dodržiavanie princípov rovnakého 

zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať 

v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného 

obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité 

prostriedky komunikácie. V dokumentácii z verejného obstarávania chýbala výzva 

a termín na predloženie ponuky. 

▪ Nezaevidovaním doručených písomností v informačnom systéme samosprávy došlo 

k porušeniu bodu 1) PL 03/2017 a PL- 02/2018, ktorými sa stanovuje spôsob 

manipulácie s písomnosťami na MsÚ a k porušeniu registratúrneho poriadku 

a registratúrneho plánu. 

▪ Nevykonaním v niekoľkých prípadoch základnej finančnej kontroly došlo k porušeniu 

internej smernice IS- 87  Finančná kontrola v znení doplnkov a zák. č. 357/2015 Z. z. 

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Kontrolou vykonaného verejného obstarávania v roku 2017 boli zistené nasledovné 

porušenia: 

▪ porušenie § 117 ods. (1) zákona o verejnom obstarávaní na základe ktorého ak verejný 

obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel 

zadania zákazky , je povinný zabezpečiť dodržiavanie princípov rovnakého 

zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať 

v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného 

obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité 

prostriedky komunikácie. V dokumentácii z verejného obstarávania chýbala výzva 

a termín na predloženie ponuky. 

▪ Nezaevidovaním doručených písomností v informačnom systéme samosprávy došlo 

k porušeniu bodu 1) PL 02/2017 a PL- 03/2017, ktorými sa stanovuje spôsob 

manipulácie s písomnosťami na MsÚ a k porušeniu registratúrneho poriadku 

a registratúrneho plánu. 

▪ Porušenie čl. 4 bod 4) Príkazného listu primátorky mesta PL č. 5/2017 a PL č. 9/2017 

na základe ktorých vybraný uchádzať musí byť oprávnený dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukazuje túto 

podmienku doložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Pri zadávaní 

zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako 5 000 Eur si môže túto podmienku 

overiť príslušný zamestnanec na webovom portáli ORSR, ŽRSR alebo Štatistického 

úradu. Splnenie tejto podmienky nebolo preukázané prípadne overené u viacerých 

uchádzačov. 

▪ Nevykonaním prieskumu trhu referentom pre verejné obstarávanie pri obstarávaní 

zákazky – dodávka a montáž nástenných klimatizačných jednotiek v budove SLSP 

v celkovej sume 11 677,20 Eur bez DPH bolo zistené porušenie bodu 2)  čl. 4 

Príkazného listu primátorky PL č. 5/2017. 
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▪ Nevykonaním v niekoľkých prípadoch základnej finančnej kontroly došlo k porušeniu 

zák. č. internej smernice IS- 87  Finančná kontrola v znení doplnkov a zák. č. 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

Návrh odporúčaní určených hlavnou kontrolórkou: 

 

1. Dôsledné dodržiavanie platného príkazného listu primátorky k uplatňovaniu postupov 

verejného obstarávania. 

 

2. Zabezpečenie zadávania všetkých zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných 

prác a poskytnutie služieb postupmi v zmysle zákona o verejnom obstarávaní . 

 

3. Dôsledné dodržiavanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu a stanoveného 

postupu manipulácie s písomnosťami MsÚ tak, aby bolo zabezpečené zdokumentovanie 

každého uskutočneného úkonu pri zadávaní zákaziek a príslušná dokumentácia bola 

uchovávaná v lehotách v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

 

4. Zabezpečenie zverejňovania všetkých informácií a dokumentácie v obsahovej štruktúre 

v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení . 

 

5. Zabezpečenie výkonu základnej finančnej kontroly v súlade so zákonom o finančnej 

kontrole a audite v platnom znení a v súlade s internými predpismi mesta. 

 

 

 

 

 

B. ROZPRACOVANÉ  KONTROLY 

 

 

1. Kontrola všeobecne záväzných nariadení a interných smerníc mesta  Prievidza 

 

2. Kontrola správnosti údajov poskytnutých mestu v súvislosti s predmetom Zmluvy  

    o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave  

    (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy  

 

3. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov  

    a interných noriem mesta v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií z rozpočtu    

    mesta Prievidza v roku 2019 z programu 10 -  Šport prebieha u nasledovných     

    prijímateľov: 

 

- FC Baník Horná Nitra s.r.o., Prievidza 

- Stolnotenisový klub Prievidza 

- Telocvičná jednota SOKOL Prievidza 

- ŠK Fitness Free Prievidza 

- Gymnastický klub Elán Prievidza  

- Karate klub Prievidza - FKŠ 

- Gymnastický klub Elán Prievidza  
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4. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov  

    a interných noriem mesta v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií z rozpočtu    

    mesta Prievidza v roku 2019 z programu 11 -  Kultúra prebieha u nasledovných     

    prijímateľov: 

 

- Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 

- Literárny klub POET, OZ, Prievidza 

- Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 

- Spevácky zbor ROZKVET,  Prievidza 

- Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 

- Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza – mesto, Prievidza  

- Účelové zariadenie cirkvi – Pastoračné centrum sv. Terézie z Lisieux 

-  
 

5. Kontrola dodržiavania postupov verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou   

    hodnotou v spoločnosti SMMP,  s.r.o. 

 

6. Kontrola vymáhania neuhradeného nájomného vyplývajúceho z nájomných zmlúv  

    uzatvorených mestom  
 

7. Kontrola dodržiavania postupov verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou  

    hodnotou a kontrola vykonávania základnej finančnej kotnroly v školách a školských   

    zariadeniach zriadených mestom Prievidza     

 
 

 

 

 


